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134,000 deltagare
En stor internationell studie, som EMIS 2017, skulle inte ha blivit någonting utan 
era svar. 128 000 män som bor i Europa och mer än 6000 män som bor i Kanada 
deltog. 

Vi uppskattar att mer än 2% av alla män som har sex med män i Europa deltog i 
EMIS 2017. Deltagandet var störst i Malta, Norge, Sverige, Irland och Schweiz. 

Figur 1 visar antal deltagare i de 49 länderna.

49 länder
EMIS 2017 utfördes inte bara inom EU, 
utan även i Norge, Island, Schweiz, alla 
Balkanländerna, Turkiet, Libanon, Israel, 
Moldavien, Vitryssland, Ukraina, hela 
Ryssland och i Kanada – 49 länder totalt.

www.emis2017.eu
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Figur 1: Deltagarantal och urvalets storlek

“VEM ÄR DU?” 
Vi ställde en mängd frågor om vem du är och här är lite information om: 
Ålder, könsidentitet, relationsstatus, öppenhet och hiv: 

• 10% av er svarade att 
     ni lever med hiv. 

• Hälften av er var upp till 35 år gamla,
    med ett spann från 14 till 89 år. 

• Ungefär 1% av er i Europa

    och ungefär 2%  i Kanada var transmän.

• Ungefär 1% av er var fl yktingar eller
    asylsökande till Europa eller Kanada.

• I Europa liksom i Kanada var hälften av er singel 
     medan den andra hälften levde i en relation.

• 41% i Europa och 48% i Kanada var „öppna och
    hade kommit ut“ inför nästan alla ni kände. 

Ett fantastiskt stöd 
gjorde den här 
succén möjlig

P
PlanetRomeo, Grindr, Hornet, och många andra appar hjälpte 

till att göra vår studie synlig i Europa och Kanada. Vi hade 
också stöd av ett fl ertal organistaioner som jobbar för homo-

sexuella-/hbtqi-personer och med hiv och sexuell hälsa.   
Tillsammans bidrog ni alla till den här succén. Ett stort TACK 

på alla språk som talas i de medverkande länderna till er 
alla!
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Kondomkunskap
Kondomen kallas ofta det traditionella sättet att förebygga 
hiv och andra STI:er. Den är ett barriärmedel oftast gjord av 
latex som träs på penisen innan samlag. 97% vet: att korrekt 
användning av kondomer under hela samlaget minskar sanno-
likheten att få eller överföra STI:er (inklusive hiv). 

KONDOM

O=O-kunskap
(Omätbar = Oöverförbar)

En effektiv hivbehandling för personer som lever med hiv 
förebygger hivöverföring. 57% vet: att en person som lever med 
hiv som har en effektiv behandling (omätbara virusnivåer) inte 
kan överföra viruset till någon annan vid sex.

O=O

Malta
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O=O-kunskap i %
Figur 2 visar skillnaderna i kunskap om O=O i 
Europa. Kunskapen om O=O var högst i Danmark, 
Storbritannien, Liechtenstein, Schweiz, Nederländer-
na, Island, Sverige, Lettland, Tjeckoslovakien, Norge, 
Kanada och Belgien (nämnda i fallande ordning).  

Canada

PrEP-kunskap
(Preexponeringsprofylax)

Som hiv-negativ man kan du ta hiv-mediciner med två aktiva 
substanser för att skydda dig från att få hiv. 51% vet: att Preex-
poneringsprofylax (PrEP) betyder att en person som inte lever 
med hiv tar piller innan såväl som efter sex för att förhindra att 
man får hiv.

EMIS 2017 utfördes av Sigma Research (London). Den 
fi nansierades av EU:s hälsoprogram  2014-2020 . Folkhälsomyndigheten i Sverige 
fi nansierade rekrytering av deltagare i de nordiska länderna.

Den här community-rapporten tillhandahålls av Deutsche AIDS-Hilfe, Sigma 
Research, Gay Health Network och EATG. Den svenska versionen av denna rapport 
har tillhandahållits av RFSL.
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PrEP-kunskap i  %Figur 3 visar hur denna kunskap skiljer sig åt i de 
europeiska länderna. De länder med högst kunskap 
om PrEP var Storbritannien, Kanada, Irland, Neder-
länderna, Frankrike, Israel, Norge, Island och Malta 
(nämnda i fallande ordning). 
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Figur 3: PrEP-kunskap

Malta

Kunskap om 
“Säkrare Sex 3.0”

Säkrare Sex 3.0 

KONDOM O=O PrEP

Figur 2: O=O-kunskap 97%

57%

51%


